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PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2019

1.- INFORMACIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE:

A) DENOMINACIÓN: Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS).

B) C.I.F.: G-15924558.

C) ENDEREZO:  Avda. Gregorio espino, nº 57, baixo, C.P. 36205, Vigo (Pontevedra).

D) ANO DE CONSTITUCIÓN DA ONGD:

 27.01.2004 (Datos constitución da organización).

 23.12.2004 (Datos inscrición Rexistro Galego de Organizacións Non gubernamentais de axuda ao
Desenvolvemento).

 14.03.2018 (Datos inscrición Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais).

E) ÁREA DE ACTUACIÓN: Loxística/ Alimentación.

G) DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE LEGAL:

Nome e apelidos: María Isla Avión (Presidenta).

DNI: 35544300-P.

H) EXPERIENCIA NO ÁMBITO DA COOPERACIÓN:

Execución dos seguintes proxectos:

 Proxecto  “Vacacións  en  Paz”.  Área  de  desenvolvemento:  Cooperación/Infancia.  Localización
xeográfica: Galicia.

 Proxecto  “Escolar  Vicente  Fernández”.  Área  de  desenvolvemento:  Cooperación/Educación.
Localización xeográfica: Campamentos de Refuxiados Saharauís.

 Proxecto “Madrasa”.  Área de desenvolvemento:  Cooperación/Educación/Infancia.  Localización
xeográfica: Galicia.

 Proxecto “Apoio á poboación refuxiada saharauí dos campamentos de Tindouf (dotación dun pozo
de  auga  potable”.  Área  de  desenvolvemento:  Cooperación/Saúde.  Localización  xeográfica:
Campamentos de Refuxiados Saharauís.

 Proxecto  “Deportivo”.  Área  de  desenvolvemento:  Cooperación.  Localización  xeográfica:
Campamentos de Refuxiados Saharauís.
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 Proxecto “Sanitario”. Área de desenvolvemento:  Cooperación/Saúde. Localización xeográfica:
Campamentos  de  Refuxiados  Saharauís.  Dentro  do  Proxecto  “Sanitario”  cabe  mencionar  os
seguintes: 

 Reconstrución dun hospital en Bojador.

 Construción dunha Casa de Urxencias.

 Asistencia  médica  nos  Campamentos  de  Refuxiados,  a  través  da  Comisión  Sanitaria  de
SOGAPS, mediante un equipo de atención primera e dun equipo quirúxico.

 Envío periódico de medicamentos e material sanitario.

2.- DATOS DO PROXECTO:

A) DESCRICIÓN BREVE DO PROXECTO:

1.- Título: “Axuda alimentaria nos Campamentos de Refuxiados Saharauís”.

2.- Localización xeográfica: Campamentos de Refuxiados Saharauís. 

3.- Poboación destinataria-beneficiaria: Refuxiados Saharauís.

4.- Área/s de actuación: Loxística/Alimentación.

5.- Breve descrición xeral do proxecto: 

As existencias no almacén de reservas de alimentos básicos dirixidos aos refuxiados saharauis xa están
esgotadas, especialmente o azucre e o arroz, polo que o Programa Mundial de Alimentos (PMA) viuse
obrigado a reducir un 20% as racións mensuais de alimento destinadas aos refuxiados no mes de maio.
Senón se reciben contribucións dos países doantes, o máis axiña posible, as reservas veranse obrigadas a
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reducirse novamente,  o que implicará un agravamento da difícil  situación humanitaria dos refuxiados
saharauís.  Os alimentos máis imprescindibles, especialmente o azucre e o arroz, polo que o Programa
Mundial  de  Alimentos  (PMA)  viuse  obrigado  a  reducir  un  20%  as  racións  mensuais  de  alimento
destinadas aos refuxiados no mes de maio.

Tamén os productos micro-nutrientes para loitar contra a malnutrición e a anemia esgotáronse, o que poñe
en riesgo a vida de 220.000 nenos e mulleres que padecen malnutrición e anemia severa, crónica e aguda,
e ao mesmo tempo o proxecto de produtos frescos destinado a estes refuxiados foi reducido nun 70%
posto que a Dirección Xeral Europea aínda non liberou a súa contribución para o ano 2019.

Esta  grave  crise  alimentaria  coincide  coa  proximidade  do sacro  mes  de  Ramadán  e  o  aumento  das
temperaturas, o que terá graves consecuencia para a saúde de miles de mulleres, nenos e ancián destes
refuxiados.

Con esta ocasión, a Media Lúa Vermella fai un CHAMAMENTO URXENTE, a todos os países doantes e
as organizacións humanitarias para que se apresuren a proporcionar axuda humanitaria inmediatamente
para evitar que a vida destes refuxiados vulnerables estea en perigo tendo en conta que dependen de
maneira absoluta da axuda humantaria.

Cabe  mencionar  que  o  Consello  de  Seguridade  fixo  un  chamamento  no  pasado  mes  para  que  se
proporcionen máis contribucións e para que non se reduzan as racións alimentarias que se ofrecen. Así
mesmo, o PMA xa deu a voz de alarma e implorou aos países doantes que contribúan cun importe de 7,9
millóns de dólares para garantir o mínimo imprescindible das necesidades alimentarias dos refuxiados
saharauís para o segundo semestre deste ano.

B) FUNDAMENTACIÓN DO PROXECTO:

En 1974 España anunciou a celebración dun referendo de autodeterminación para os habitantes da colonia
do  Sáhara  Occidental.  O  incumprimento  desa  promesa  e  a  posterior  entrega  da  administración  do
territorio a Marrocos e a Mauritania provocaron o éxodo masivo e unha cruenta guerra, que durou máis de
17 anos. En 1988, iniciáronse negociacións entre ambas as partes coa mediación da ONU e a OUA que
deron lugar ao que se coñece como Plan de Paz das NN.UU. Para o Sáhara Occidental,  inicialmente
aceptado polas dúas partes e ratificado polas resolucións 658/90 e 690/91 do Consello de Seguridade. O
devandito Plan contén unha proposta de arranxo para chegar a celebración de referendo, nos primeiros
meses de 1992. Os sucesivos obstáculos impostos por Marrocos ao longo do proceso impediron a posta en
marcha das diferentes fases do Plan, ata que a nova situación marcada pola elección de Kofi Annan, como
Secretario Xeral, propiciou a elaboración dun calendario para a celebración de tan agardado referendo.
Kofi Annan cando chegou á Secretaría de NNUU suscitou no seu primeiro informe a viabilidade do
proceso no territorio do Sáhara conferíndolle un carácter propitario. Creou un novo cargo de Enviado
Especial do Secretario Xeral para o Sáhara Occidenal, que sería ocupado por James Baker. Partindo de
que tanto o Polisario como Marrocos non estaban dispostos a buscar outra solución diferente ao Plan de
Arranxo  e  asináronse  os  Acordos  de  Houston  nos  que  se  lograron  pechar  diferenzas  respecto  da
identificación  de  votantes,  retorno de  refuxiadas  e  refuxiados,  acuartelamento  das  tropas  saharauís  e
marroquís  e  a  retirada  parcial  destas  últimas  ata  65.000 efectivos,  intercambio  de  presos  de  guerra,
liberación de detidos políticos e elaboración dun código de conduta.
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Durante os máis de 40 anos, que dura xa a espera do pobo saharauí, sobreviviron en durísimas condicións
de vida grazas á solidariedade internacional. Á escaseza de auga, alimentos, luz eléctrica; sumándose as
duras condicións climáticas e xeográficas que teñen que soportar propias da vida no deserto.

A todo isto hai que engadirlle a situación de incerteza que o pobo saharauí está a vivir os últimos anos,
cos constantes atrasos da celebración dun referendo no que se determinará finalmente a titularidade do
territorio, ao que se engade o actual bloqueo ao Plan de Paz por Marrocos.

A postergación continuada da celebración do referendo supón un cambio fundamental nas perspectivas de
futuro inmediato do pobo saharauí, prorrogando a situación de refuxio nos campamentos.

Isto supón a necesidade de manter e reforzar as estruturas de organización existentes nos campamentos de
refuxio. Por conseguinte, debido ao atraso do retorno das e dos saharauís ao seu territorio, é necesario
seguir  traballando  e  apoiando  os  proxectos  desenvolvidos  agora  nos  campamentos  de  refuxiados
saharauis en Tindouf.

C) PERSOAS BENEFICIARIAS: 

1.- Descrición do grupo de beneficiarios do proxecto: A Media Luna Roja Saharaué será a encargada da
distribución dos alimentos. O proxecto diríxese a totalidade da poboación refuxiada saharauí.

Estimación do número de beneficiarios directos e indirectos: 185.000 persoas.

2.-  Criterios  de  selección  e  procedemento  de  participación:  En  canto  aos  criterios  de  selección  e  o
procedemento de participación das persoas beneficiarias no programa, sinalar que debido as condicións
propias e organizativas do pobo saharauí, as persoas que van a desenvolver o proxecto son voluntarias e
as encargadas de executar o proxecto.

3.- A participación da muller: Os campamentos están administrados e dirixidos pola poboación femenina,
na súa maioría. Aínda que xa na sociedade saharauí o seu rol era moi relevante, a situación de guerra e de
exilio levoulles a alcanzar uns niveis de protagonismo inusuais en sociedades veciñas. Constitúen case o
60% da poboación e cada unha debe pertencer a algún comité: educación, saúde, subministración, xustiza
e produción. Polo tanto, as mulleres ocupan un papel predominante na configuración dunha sociedade
saharauí cada vez máis preparada para garantir e asegurar a volta ao territorio de orixe. 

D) OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS.

1.-  Obxectivos  a  curto  prazo:  Debido  á  reducción  dun  20%  nas  racións  mensuais  destiandas  aos
refuxiados saharauís, o obxectivo a curto prazo, tras a compra de alimentos e a distribución dos mesmos
entre a poboación, é conseguir aumentar as racións de comida destinadas aos refuxiados saharauís, coa
mellora na saúde e calidade de vida da poboación, que iso conlevaría.

2.- Obxectivos a longo prazo: O obxectivo a longo prazo do proxecto é lograr mellorar a nutrición da
Poboación Saharauí, e polo tanto, a saúde da mesma.

3.-  Resultados  esperados:  Con este  proxecto  preténdese  realizar  unha provisión  de  alimentos  para  a
poboación refuxiada saharauí residente nos campamentos, xa que esta é unha das prioridades da Media
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Luna Roja Saharauí, por ser unha das necesidades máis urxentes. A poboación beneficiaria desta axuda
serán as familias que non teñen recursos para conseguir estos alimentos.

Os resultados esperados que poderán conseguirse coa execución do devandito proxecto é unha mellora da
calidade de vida, unha poboación sana así como unha menor desnutrición. 

E)  ACTIVIDADES  PLANIFICADAS  CON  INDICACIÓN  DA  TEMPORALIZACIÓN,
RECURSOS E METODOLOXÍA:

1.- Recursos humanos, técnicos e materiais de que se dispón: Aportaranse almacens e camións para a
distribución  local.  Ademais,  polas  condicións  propias  e  organizativa  do  pobo  saharaui,  as  persoas
encargadas de desenvolver e executar o proxecto son voluntarias.

A relación entre os beneficiarios e a Media Luna Roja Saharauí, é moi satisfactoria, posto que gran parte
da poboación forma parte do voluntariado (Comité de subministracións) da contraparte local. Polo tanto,
eles mesmos serán os encargados do mantemento do dispensario e da atención sanitaria proporcionado
polo mesmo.

2.- Medidas de difusión: A visibilización do programa en Galicia así como o seu financiamento por parte
do Concello de Ferrol a través da concesión do Premio Solidario, se fará constar a través da nosa páxina
web, redes sociais e demais medios.

3.- Impacto social e ambiental da acción: O Pobo Saharauí dotouse dunha organización que lles permite
facer  fronte  ás  múltiples  actividades  que  ten  que  afrontar  na  vida  diaria  nos  Campamentos.  Neste
contorno hostil, a solidariedade e a participación na colectividade son imprescindibles para sobrevivir,
polo que cada individuo asume un compromiso activo con respecto ás súas responsabilidades co resto da
comunidade. A escasez de recursos existentes nos Campamentos de Refuxiados e a disminución da axuda
humanitaria que reciben e da que dependen única e exclusivamente, fan que a necesidade de alimentos
sexa  apremiante  e  permanente,  polo  que  a  execución  deste  proxecto  terá  un  gran  impacto  sobre  a
sociedade saharauí. O desenvolvemento do proxecto non afectará ao medio ambiente.

4.- Duración do proxecto: O proxecto poñerase en marcha unha vez sexa concedido o premio e finalizará
no prazo de 1-2 meses aproximadamente.

F) SEGUIMENTO E AVALIACIÓN:

Todos os proxectos que se executan nos Campamentos de Tindouf, formúlanse, partindo das necesidades
detectadas pola MLRS, que dende 1975 encárgase de solicitar e coordinar a axuda humanitaria destinada
a poboación saharauí.

A MLRS destinará un responsable para o seguimento do proxecto. Realizaranse informes por parte da
MLRS.  Para  rematar  débese  ter  en  conta  que  a  poboación  refuxiada  saharauí  participa  en  todos  os
aspectos da vida nos Campamentos, demostrando o seu interese crecente en ser suxeito activo do seu
propio desenvolvemento.
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G) VIABILIDADE:

1.-  Viabilidade  técnica:  Ao tratarse  dun proxecto  de  alimentacióN,  non se  requiren  especialistas  nin
técnicos extranxeiros, posto que o personal saharauí ten experiencia nas devanditas tarefas. A poboación
saharauí implícase ao 100% na realización do proxecto xa que o beneficio final é para eles.

2.- Viabilidade económica: Este proxecto poderá levarse a cabo grazas a axuda económica procedente do
Concello de Ferrol.

3.- Viabilidade social e ambiental da acción a realizar: O Pobo Saharauí dotouse dunha organización que
lles permite facer fronte ás múltiples actividades que ten que afrontar na vida diaria nos Campamentos.
Neste  contorno  hostil,  a  solidariedade  e  a  participación  na  colectividade  son  imprescindibles  para
sobrevivir, polo que cada individuo asume un compromiso activo con respecto ás súas responsabilidades
co resto da comunidade. Tal e como xa se indicou o desenvolvemento do proxecto non afectará ao medio
ambiente.


